
Informacja dla uczestnika Wstępnych Konsultacji Rynkowych 

 

W „Informacji Wykonawcy w odniesieniu do Wstępnego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia", o której mowa w rozdziale V ust. 2 Ogłoszenia, należy w szczególności 

przedstawić w formie opisowej i/lub prezentacji: 

1) W zakresie przedmiotu zamówienia: 

a) zakres przedsięwzięcia, obszar lub obszary tematyczne, w jakich system może być 

wykorzystany w odniesieniu do zadań administracji rządowej.  

b) podstawowe funkcjonalności systemu; 

c) zakresy danych wykorzystanych w systemie wraz ze źródłami ich pozyskania oraz 

warunkami formalno-prawnymi, licencyjnymi i technicznymi dostępu do nich; 

d) podział prac w kontekście budowy rozwiązania i dostępu do danych w tym 

uwzględnienie możliwości zmiany zakresu danych, ich jakości (dokładności) czy 

dostawcy danych; 

e) opis propozycji w zakresie personalizacji funkcjonalności, przyporządkowania 

źródeł i zakresów danych do konkretnych przypadków i odbiorców, interakcji 

pomiędzy zmianami danych a oczekiwaniami subskrybenta/użytkownika (analizy 

czasowe, analizy różnicowe); 

2) W zakresie wymagań dotyczących potencjalnych Wykonawców 

a) wymagania dotyczące doświadczenia Wykonawcy; 

b) wymagania dotyczące osób planowanych do realizacji zamówienia i ich 

doświadczenia; 

c) kryteria oceny ofert w tym; 

 czy w ramach kryteriów powinna być konieczność 

przygotowania/zaprezentowania próbki rozwiązań i jeśli tak, to w jakim zakresie 

 czy w ramach kryteriów powinna być gwarancja na SLA świadczonych usług 

czy dostarczonych rozwiązań aplikacyjnych; 

3) W zakresie architektury rozwiązania i zagadnień technicznych/technologicznych; 

a) propozycja architektury rozwiązania z przykładowymi modelami np. chmura 

obliczeniowa; 

b) wymagania w zakresie infrastruktury: wydajnościowe, niezbędnych zasobów czy 

technologii w zakresie dostępu do danych przy założeniu wykorzystania aplikacji 

przez administrację i pośrednio przez obywateli/przedsiębiorców; 

c) technologia aplikacji w rozumieniu dostępu: mobilna, web, desktop; 

d) wstępny opis wymagań funkcjonalnych oraz niefunkcjonalnych; 

e) zastosowanie rozwiązań z obszarów: IoT, Al, BigData - konieczność, zasadność, 

ewentualne propozycje; 

f) w zakresie utrzymania konieczne będzie zapewnienie monitoringu i zarządzania 

infrastruktury oraz dostarczenia, utrzymania oraz obsługi systemu help desk (1 linia 

wsparcia) 

g) propozycje związane z obszarem archiwizacji i backup'ów danych, wyników, 

ewentualnych prac użytkownika; 

h) rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa oraz cyberbezpieczeństwa; 

4) W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz ogólnych postanowień Umowy: 

a) etapy realizacji; 

b) terminy realizacji (harmonogram w podziale co najmniej na etap uzgodnień, 

realizacji, wdrożenia, uruchomienia); 



c) koszty całości prac oraz poszczególnych etapów - etapy powinny być tak 

zaplanowane aby stanowiły pewną całość możliwą do odbioru i rozliczenia  

z Wykonawcą; 

d) warunki rękojmi i gwarancji; 

e) warunki zmiany umowy; 

f) zasady utrzymania w tym warunki i zakres usług administracji technicznej i asysty 

powdrożeniowej oraz utrzymania systemu wraz ze wsparciem technicznym  

i wsparciem użytkownika. 

Powyżej określone zagadnienia będą przedmiotem Wstępnych Konsultacji Rynkowych. 

Zamawiający nie wyklucza rozszerzenia katalogu powyżej wskazanych zagadnień będących 

przedmiotem Wstępnych Konsultacji Rynkowych podczas ich trwania. 

 

 


